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CÔNG TY CP ðẦU TƯ & XÂY DỰNG THỦY LỢI LÂM ðỒNG
Maõ chöùng khoaùn: LHC
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI
Cổ ñông:

Tham dự:

ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ðẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
THỦY LỢI LÂM ðỒNG LẦN THỨ 12 NĂM 2012

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
 Ñoùn tiếp coå ñoâng, phaùt taøi lieäu
 Tuyên bố lý do

ðịa ñiểm: Khách sạn BEST WESTERN DALAT PLAZA
số 09 Leâ Ñaïi Haønh, Phöôøng 3, ðà Lạt, Tỉnh Lâm ðồng
Thời gian: 8h00, ngày 31 tháng 03 năm 2012 ( 1 buoåi)
Nội dung: Chương trình kèm theo.
Rất hân hạnh ñón tiếp.

 Báo cáo kết quả kiểm tra cổ phần có quyền biểu quyết của cổ ñông
 Giới thiệu ðoàn chủ tịch
 Thông báo nội quy làm việc của ðại hội
 ðề cử Ban thư ký
 Báo cáo kết quả SXKD năm 2011, chương trình kế hoạch SXKD năm 2012
 Báo cáo tài chính ñã ñược kiểm toán năm 2011, Thö kieåm toaùn
 Báo cáo của Ban kiểm soát
 Các tờ trình
 Thảo luận
 Giải lao
 Biểu quyết Thông qua các vấn ñề của ðại hội:
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2011
- Phân phối lợi nhuận và trích laäp các quỹ năm 2011
- Kế hoạch SXKD, chia cổ tức và ñầu tư năm 2012

LÊ ðÌNH HIỂN

- Tổng mức thù lao HðQT và BKS năm 2011; Thù lao HðQT và BKS năm 2012

Lưu ý:

- Chủ tịch HðQT kiêm Giám ñốc ñiều hành công ty năm 2012

- Ñoùn tieáp Quyù coå ñoâng töø 7h00, môøi duøng ca øpheâ buoåi saùng
- Thời hạn nhận ñăng ký tham dự ðại hội: heát 16h00 ngày 30/03/2012.
- Thời hạn nhận Giấy ủy quyền tham dự ðại hội, trước 8h00 ngày 31/03/2012 –
Giấy ủy quyền có thể gửi bằng Fax trước và phải có bản chính gửi cho ðại hội.
- Nếu cổ ñông ñã nhận ñược thư mời họp và tài liệu hồ sơ họp ðại hội cổ ñông
nhưng cổ ñông không có phản hồi thì xem như ñồng ý với các phương án mà
HðQT ñưa ra, trường hợp thực hiện quyền bỏ phiếu thì cổ ñông ủy quyền cho
Chủ tịch Hội ñồng quản trị theo khoản 3 ñiều 17 của ðiều lệ công ty.

- Lựa chọn ñơn vị kiểm toán năm 2012
- Phương án tăng vốn ñiều lệ, phát hành cổ phiếu


Thông qua Biên bản và Nghị quyết ñại hội

 Bế mạc ñại hội – Böõa côm thaân maät
(Vui lòng thông báo qua ñiện thoại gặp ông Mai Trung Tâm, ñiện thoại: 063 3821 854 –
0912 010 293 và Fax: 063 3832 542). Tài liệu ðại hội ñược gửi từ ngày 15/3/2012 và Quý cổ
ñông có thể truy cập tại Website: www.lhc.com.vn)

